


Mary naceu o 22 de maio de 1844 e morreu o 14 de 

xullo de 1926 foi una pintora e gravadora 

estadounidense. Aínda que nada en Pensilvania, 

pasou gran parte da súa vida adulta en Francia, 

onde forxou amizade con Edgar Degas e  

incorporouse ó movemento impresionista. Cassatt

pintou, principalmente, imaxes representando a 

vida social e privada das mulleres, con especial 

énfase nos lazos entre elas e os seus fillos  .

Mary Cassatt foi descrita por Gustave Geffroy como 

unha  «das tres grandes damas» do impresionismo 

xunto a Marie Bracquemond e Berthe Morisot.



Naceu nunha familia de clase media alta. 

O seu pai, Robert Simpson Cassatt foi un 

famoso axente de bolsa, descendente do 

francés Jacques Cossart, que había 

chegado a Nova Ámsterdam en 1662. A 

súa nai, Katherine Kelso Johnston, proviña 

dunha familia de banqueiros. Katherine, 

unha lectora educada, tivo unha gran 

influencia sobre a súa filla. Louisine

Havemeyer, amiga de Mary, escribeu nas 

súas memorias: Todo aquilo que tivo o 

privilexio de coñecer a  nai de Mary

Cassatt sabía de inmediato, que se 

trataba de Elay solo de ela [Mary] que 

había herdado a súa habilidade».



Ela foi unha de sete fillos, dous deles 

falecidos na infancia. Un dos seus irmás, 

Alexander Johnston Cassatt, converteuse 

en presidente de Pennsylvania Railroad. A 

súa familia mudouse constantemente, 

primeiro a Lancaster, Pensilvania, e logo 

a  zona de Filadelfia, onde, como era 

cotiá, comezou os estudos aos seis años. 

Creceu nun ambiente acomodado no que 

se consideraban os viaxes como parte 

integral da educación; pasou cinco años 

en Europa e visitou importantes capitais 

como Londres, París y Berlín.



Aínda que a súa familia opúxose a que se 

convertera nunha artista profesional, 

Cassatt comenzou a estudar pintura 

na Pennsylvania Academy of the Fine 

Arts aos 15 años.Parte da preocupación 

dos seus pais xurdiu da constante 

exposición as ideas feministas, non 

comúns durante a época, e o 

comportamento bohemio de algúns dos 

seus compañeiros varóns. Aínda que o 

redor do 20% dos estudantes eran 

mulleres, a maioría miraba a arte como 

unha habilidade social; só alguhas de 

elas, como Cassatt, querían facerlo cmo

carreira.



Cassatt decidiu poñer fin ós seus  estudos 

antes de obter un título. Despois de 

superar as obxeccións do seu pai, se 

trasladouse a París en 1866, coa súa nai e 

amigos da familia en calidade de 

acompañantes.Dado que as mulleres 

aínda non podían ir a École des Beaux-

Arts, Mary solicitou recibir clases 

particulares con mestros da escola e foi 

aceptada para estudar con Jean-Léon

Gérôme, mestre moi respectado, 

coñecido pola súa  técnica realista e o 

seu tratamento de temas exóticos.  

Cassatt complementaba a súa  formación 

artística con copias diarias 

no Louvre (conseguiu o permiso 

solicitado, pois era necesario controlar 

aos "copistas", polo xeneral mulleres con 

salarios baixos, que día a día enchían o 

museo para pintar copias e vendelas).



Mary e a súa irmá Lydia nunca se chegaron a casar. 

A pintora decidira que o matrimonio entorpecería 

a súa carreira, pero a morte de súa irmá en 1882, a 

que pintaba moito e coa  que convivía en París  

deixouna sumida nunha profunda tristura que a 

non lle permitiu  seguir pintando durante algún 

tempo. Uns dos seus cadros máis famosos son: The 

boating party, The cup of tea, Maternal caress, In 

the loge…




